
SIFIR ATIK YÖNETİM TOPLANTI TUTANAĞI 

Üniversitemiz Senato Toplantı Salonunda 16 Ekim 2018 Salı günü saat 15:30’ da Sıfır 

Atık Uygulama Planı için odak noktası personeli ile toplantı yapılmış olup, toplantıda alınan 

kararlar aşağıya çıkarılmıştır. 

1- Sıfır atık yönetimine ilişkin çalışmaların daha verimli ve sistemli olarak 

yürütülmesi için,  Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Sayın Doç. 

Dr. H***** U***** Ö***** tarafından hazırlanan Üniversitemiz Sıfır Atık Uygulama Planı 

hakkında bilgi verilmiş olup,  sorumlu personelin görevleri anlatılmıştır. 

2- Üniversitemizde oluşan mevcut atık ve hurda durumunun analizi yapılmıştır. 

3- Üniversitemiz akademik birimlerinde bulunan kantin, kafeterya ve mevcut 

yemekhanelerde sıfır atık uygulaması çalışmaları kapmasında kullanılacak malzemelerin ilgili 

işletmeler tarafından karşılanması hususunun Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığınca ilgili işletmelere bildirilmesine, 

4- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca sıfır atık uygulaması kapsamında Ağdacı 

kampüsünde bulunan çöp konteynerlerinin toplanarak transfer merkezine (geçici depolama 

alanına) konulup, üzerlerine tanıtım materyalleri ve renk skalaları yapıştırılmasına, 

5- Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde kaynağına göre çıkabilecek atık 

türlerini gösterir broşürlerin,  tanıtım materyallerinin ve renk skalalarının (ekipmanlara göre 

tasarlanmış bilgilendirme materyallerinin) hazırlanması ve çöp kovalarının bulunduğu alanlara 

koyulması işinin İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca gerçekleştirilmesine, 

6- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca 2 adet 300 kg dijital terazi alınmıştır. 

Terazilerin Ağdacı kampüsü ve Kutlubey kampüsünde transfer merkezine  (geçici depolama 

alanı) yerleştirilmesine, 

7- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca depoda mevcut bulunan çöp kovalarına 

kaynağına göre çıkabilecek atık türlerine göre renk skalalarının yapıştırılarak birimlere teslim 

edilmesi ve birimlerde bulunan çöp kovalarının toplanarak kaynağına göre çıkabilecek atık 

türlerine göre renk skalalarının yapıştırılarak kullanıma hazır hale getirilmesine, 

8- Sıfır atık yönetimine ilişkin çalışmalar hakkında hazırlanan ilgili mevzuata göre 

yapılacak eğitim planlarını yapmak ve belirlenen plan çerçevesinde bu eğitimleri öncelikle pilot 

uygulama olarak belirlenen binalardaki personele daha sonra diğer personele vermek üzere,  

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanları ve 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı A***** Ç*****’ın görevlendirilmesine, 

9- Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde görev yapan idari personele, sürekli 

işçilere ve öğrencilere, eğitim önceliğine göre iki grup olarak (önce odak noktaları, kat 

görevlileri, bakım onarım personeli ve geçici depolama sorumlularına daha sonra kurum 

çalışanları ve öğrencilere) sıfır atık yönetimine ilişkin çalışmalarla ilgili gerekli eğitim 

verilmesine, 

10- Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde odak noktası personelinin, sıfır atık 

yönetimine ilişkin çalışmalardan ve uygulanmasından sorumlu olmasına, 

11- Üniversitemizde sürekli işçilerin çalıştırılmaları ile ilgili sorumluluğun akademik 

birimlerde ilgili Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Sekreteri ve idari 

birimlerde birim yöneticilerine bırakılmasına, 

12- Sıfır atık yönetimine ilişkin çalışmalar kapsamında Üniversitemiz Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda, kaynağına göre çıkabilecek tıbbı atıkların takibi işlemleri 

için kurum hekimi Dr. V***** B*****’un görevlendirilmesine, 

13- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden sıfır artık eğitimi için destek (görsel 

materyaller ve eğitim vb.) alınmasına, 

14- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına Sıfır Atık yönetimine ilişkin çalışmalar 

kapsamında toplanan atıkların ilgili firmalarca alınmasını sağlamak üzere; ilgili firmalarla 



görüşme yapması, gerekli protokolleri hazırlaması ve imza altına alması görevlerinin 

verilmesine, 

15- Kaynağına göre çıkabilecek tıbbi atıkların yönetim planının, kurum hekimi Dr. 

V***** B***** tarafından hazırlanmasına, 

16- Üniversitemizde oluşacak tıbbi atıkların ilgili birimlerden, protokol imzalanan 

firma tarafından yerinde alınmasına, 

17- Tıbbı atıklar için İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca çöp kovaları (özel poşet 

ve kutuları) alınacaktır. Ayrıca kat görevlileri, bakım onarım personeli vb. için sıfır atık taşıma 

işlemleri sırasında kullanmaları gereken eldiven, maske vb. malzemelerin İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığınca temin edilmesine, 

18- Üniversitemizde sıfır atık yönetimine ilişkin çalışmalar kapsamında, talimatname 

hazırlanması, yürütme ve denetleme komisyonlarının aşağıda belirtilen Üniversitemiz idari 

personelinden oluşmasına, 

 

TALİMATNAME HAZIRLAMA VE YÜRÜTME KOMİSYONU 

KAMPÜS BİRİM ADI SOYADI GÖREVİ 

Ağdacı Kampüsü Genel Sekreterlik  R***** M***** Yazı İşleri Müdür V. 

Ağdacı Kampüsü İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi  

M***** H*****  Fakülte Sekreter V. 

Ağdacı Kampüsü Sağlık Hizmetleri 

Mes. Yüko.  

A***** Ö*****  Yüksekokul 

Sekreteri 

Ağdacı Kampüsü Bilgi İşlem Daire Bşk. Ü***** F*****  Şube Müdürü 

Kutlubey kampüsü Eğitim Fakültesi  M***** Ö*****  Fakülte Sekreteri 

Kutlubey kampüsü Edebiyat Fakültesi  E***** Ö***** Fakülte Sekreteri 

Kutlubey kampüsü Fen Fakültesi  R***** Ü***** Fakülte Sekreteri 

 

DENETLEME KOMİSYONU 

BİRİMİ ADI SOYADI GÖREVİ 

Genel Sekreterlik  B***** B*****  Genel Sekreter Yardımcısı 

Yapı İşleri ve Teknik D.Bş A***** Ç*****  Daire Başkanı  

İdari ve Mali İşler D. Bş Y***** Ç*****  Daire Başkanı  

Sağlık Kültür ve Spor D.Bş Dr. V***** B*****  Kurum Hekimi 

 

19- Üniversitemiz Bilgi İşlen Daire Başkanlığı tarafından sıfır atık uygulaması 

verilerinin toplanması,  takibi, ilgili birimlere gerekli bilgilerin aktarılması ve oto kontrolü 

hususunda gerekli veri bankası oluşumu için bir program hazırlamış olup, ilgili birimlerin 

kullanımına açılmıştır. Veri girişleri odak noktası sorumlusu tarafından gerçekleştirilecektir. 

20- Üniversitemiz Ağdacı kampüsü içinde dış ortamda tespit edilen transfer merkezi  

(geçici depolama alanı) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 24 Ekim 2018 

tarihine kadar yaptırılarak teslim edilmesi konusunun Daire Başkanı A***** Ç*****’a 

bildirilmesine, 

21- Üniversitemizde sıfır atık uygulamasında ihtiyaç duyulan malzemelerin 24 Ekim 

2018 tarihine kadar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından temin edilmesi konusunun 

Daire Başkanı Y***** Ç*****’ya bildirilmesine, 

22- Sıfır atık yönetimine ilişkin çalışmalar kapsamında, Üniversitemiz Ağdacı 

kampüsünde Rektörlük binasının ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasının pilot 

uygulama binası olarak belirlenmesine, 

23- Sıfır atık yönetimine ilişkin çalışmalar kapsamında Üniversitemiz Kutlubey 

kampüsünde Mehmet Akif Ersoy Dersliği (sözel derslik) ile Mühendislik ve Fen Fakültesi idari 

binasının pilot uygulama binası olarak belirlenmesine, 



24-Üniversitemiz Kutlubey kampüsünde bulunan Mehmet Akif Ersoy Dersliği (sözel 

derslik) alt katında transfer merkezi  (geçici depolama alanı) oluşturulması konusunun İdari ve 

Mali İşler Daire Başkanı Y***** Ç***** ve Eğitim Fakültesi Fakülte Sekreteri                                    

M***** Ö*****’a bildirilmesine, 

25- Sıfır atık yönetimine ilişkin çalışmalar kapsamında Üniversitemiz yemekhane ve 

kantin kafeterya işletmecilerine ve çalışanlarına yönelik organik, ekmek, yağ, yemek atıkları ve 

sıfır atık konusunda eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapılması ve yapılacak denetim sonuç 

raporlarının Genel Sekreterlik Makamına verilmesi hususunda Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi 

Başkanlığına görev verilmesine, 

26- 2019 yılında Üniversitemiz Kutlubey kampüsü içinde dış ortamda tespit edilen 

yere transfer merkezinin (geçici depolama alanı) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

tarafından yaptırılması konusunun Daire Başkanı A***** Ç*****’a bildirilmesine, 

27-Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu binası alt katında transfer merkezi  (geçici 

depolama alanı) oluşturulması konusunun İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Y***** Ç***** 

ve Yüksekokul Sekreteri M***** G*****’a bildirilmesine, 

28- Üniversitemizde Sıfır atık çalışmaları kapsamında oluşturulan denetleme 

komisyonu tarafından 26 Ekim 2018 tarihinde sıfır atık uygulama planı kapsamında gerekli 

denetimlerin yapılmasına, 

29- Üniversitemiz Senato Toplantı Salonunda 09 Kasım 2018 Cuma günü                         

saat 14:30’da Sıfır Atık Uygulama Planı kapsamında odak noktası personeli ile gerekli 

değerlendirilmelerin yapılması için toplantı yapılmasına karar verilmiştir. 


